
 

 

 

  

 

 

 

 

1 1 - 4 

Aan de leden van de raad van bestuur 
04-20180625      Merelbeke, 19 juni 2018 

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VLP vzw 
Sint-Niklaas, 25 juni 2018 om 19u30 

 
Aanwezig : Philip Brison, Jimmy Claesen (penningmeester), Philippe De Meersman (secretaris-

generaal), Jan Deprez, Stijn Geuvens (2de ondervoorzitter), Frank Houben, Roger Janssens, Glenn 
Maes (voorzitter), Marc Steeno, Walter Van Haegenborgh, Jean-Marie Van Loo, Lies Vlamynck, Inge 

Vandael, Konraad Vergauwen en Mathias Wentein 

 
Verontschuldigd : Sven Beirnaert, Jan Friant (1ste ondervoorzitter), Kris Hellemans, Tania Roskams, 

Gunter Van Lent, Hans Vanbiervliet, Katrien Vancoillie. 
 

 

1) Welkomstwoord door de voorzitter        19h30 
De voorzitter verwelkomt de leden van de vergadering. Aan Kris Hellemans wordt veel sterkte 

gewenst bij het overlijden van haar vader. Ook Jan Friant wordt snel veel beterschap gewenst. 
 

2) Goedkeuring verslag nummer 03-20180416 (bijlage)     19h35 
Het verslag met nummer 03-20180416 wordt goedgekeurd. 

 

3) VLP financieel          19h40 
a) Voorstelling nieuw analytisch boekhoudplan (bijlage) 

Het nieuw analytisch boekhoudplan wordt voorgesteld. In het verleden werd steeds gewerkt 
op basis van de grootboekrekeningen, welk noodzakelijk is voor de controle van Sport 

Vlaanderen alsook voor de vzw-wetgeving.  

Deze grootboekrekeningen blijven behouden, maar elke factuur zal een tweede, bijkomende 
analytische code ontvangen, gebaseerd op de VLP-werking. Dit analytisch boekhoudplan 

wordt opgesplitst tussen uitgaven en opbrengsten, opdat duidelijk weergegeven wordt of er 
een stijging of daling is van de uitgaven of van de opbrengsten.  

 

Dit nieuw analytisch plan zal voor een grotere transparantie en groter inzicht zorgen naar de 
bestuursleden toe. Gezien het belang hiervan, zal dit reeds ingevoerd worden in 2018 en 

zullen alle facturen tot op heden, ingeboekt worden met een tweede code.  
Het doel is tevens om definitieve rekeningen over jaren te vergelijken en de begroting hier 

aan aan te passen. Het eerste jaar zal uiteraard nog niet volledig ingevuld worden, aangezien 
de begroting zo niet werd opgesteld, maar op termijn kan alles vergeleken worden. 

Dit analytisch plan is geen eindig verhaal, er kunnen ten allen tijde rubrieken toegevoegd 

worden indien de vraag zich stelt. 
 

b) Geblokkeerde clubs (bijlage) 
- Vier clubs zijn die-hards, niet meer aangesloten en niet meer te bereiken. 

- Acht clubs zijn telefonisch gecontacteerd, maar tot op heden nog niet betaald. 

- De verwaarloosbare schulden van Hoefslag en ’t Hoefijzer worden afgeschreven. 
- Voor de schulden van Mami en Equiclub bvba wordt Meester Marc Delannoye 

ingeschakeld.  → AP Inge 

 
c) Vereffening VHS vzw (bijlage)  

Het eindsaldo van VHS vzw was 100.679 €, waarbij op de Buitengewone Algemene 
Vergadering beslist werd om deze gelden te verdelen als volgt : 1/3 aan LRV vzw zijnde 

33.559,67 euro en 2/3 aan VLP vzw zijnde 67.119,33 €. 
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4) VLP in 2018          20h00 
a) VLP in cijfers (bijlage) 

- Licenties = 34.178  
- Officials = 291 

- Recreatieve vergunningen = 27.184 
- Paarden = 2.151 

- Clubs = 633 

- Verzekeringen :  
o C = 16.225 

o I = 15.493 
o L = 114 

o P = 113 

o R = 100 
 

b) Personeel: stand van zaken (bijlage) 
Zeer veel beweging onder het personeel, waarbij Donaat en Valérie de samenwerking hebben 

beëindigd. Féline en Ellen zijn langdurig ziek, zonder vaste datum van terugkeer. 
 

Hierdoor er 2 zaken zijn ondernomen om dit zo goed mogelijk op te vangen, zijnde : 

- Aanwerving van drie nieuwe medewerker :  
o 02.07.2018 : Tori Poesen – medewerker sportkampen 

o 23.07.2018 : Lisa Vander Auwermeulen ter ondersteuning van Evi (topsport) en 
Lies 

o 05.09.2018 : Ellen De Keukeleire – sporttechnisch medewerker opleidingen 

- Interne herorganisatie :  
o Lies blijft verantwoordelijk voor de domeinen Vorming en Clubsupport, en zal zich 

ook toeleggen op de opleiding van de nieuwe medewerkers, maar ook 
operationeel op het hervormen van de kaderopleidingen. 

o Inge blijft verantwoordelijk voor de sportieve werking, maar eveneens tijdelijk 

voor de support. 
o Deze tijdelijke herorganisatie wordt einde 2018 geëvalueerd en dan wordt de 

puzzel opnieuw herbekeken. 
 

Bijkomende aanwerving ter vervanging van Sien Coysman. De openstaande externe vacature 
zal afhankelijk zijn van het feit of er intern al dan niet kandidaten zijn om Sien op te volgen. 

Sien verlaat VLP na 8 jaar loopbaan, waarbij zij aangeeft enerzijds aan haar plafond te zitten 

en het moeilijk werken vindt met de nationale eventingcommissie, waar veel politiek gelobbyd 
moet worden. Anderzijds bedankt zij VLP voor de leerschool en kansen die ze via VLP heeft 

gekregen. 
 

c) Communicatie: plan van aanpak 

De timing voor de hervorming wordt overlopen, waarbij in mei / juni de mediamix en de 
ledenbevraging werd opgesteld. Tussen 15 juli en 15 augustus zal de ledenbevraging 

verstuurd worden. In september en oktober wordt er een werkgroep van ca 15 personen 
samengeroepen om optimaal te brainstormen. In oktober / november worden de offertes 

opgevraagd en een keuze van leverancier wordt gemaakt. Deadline voor de lancering van het 
nieuwe communicatiebeleid is 1 april 2019.  

 

d) Beleidsplan: stand van zaken 
Vorige week werden twee brainstormdagen georganiseerd, waarbij het beleidsplan 2016-2020 

werd overlopen met de VLP-medewerkers. Hier werd besproken wat er gerealiseerd werd, wat 
er van timing dient te wijzigen of geschrapt moet worden. 
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- In de sportieve werking willen we meer discipline-overschrijdend werken en zal er dus 
gewerkt worden met thema’s opdat we per jaar op één item ten volle kunnen 

focussen. Zo zal er bvb in 2019 gewerkt worden aan de veiligheid, maar ook officials 
of het instapcircuit staan op het programma. Bij deze thema’s is de link met de 

support ook belangrijk.  
- Support : in deze werkgroep werd voornamelijk nagegaan welke processen we nog 

kunnen verbeteren of vereenvoudigen om nog een betere dienstverlening te geven. 

- Clubsupport : deze clubs moeten in kaart gebracht worden zodat we concreter weten 
wat er verwacht wordt. 

 
5) VLP en de provinciale verenigingen       20h30 

a) Overzicht afdrachten (bijlage) 
De simulatie met de vergelijking van de afdrachten van 2017 ten opzichte van de afdrachten 
van 2018, zij het met de cijfers van 25.06.2018. Dit werd per provinciale vereniging 

weergegeven. 
 

6) VLP en haar discipline         20h45 
a) Voorstelling discipline endurance 

Jan Deprez geeft een presentatie over de discipline endurance, welke in bijlage terug te 

vinden is. 
 

7) VLP en topsport          21h00 
a) Stand van zaken (bijlage) 

- De timing wordt naar Tryon toe wordt overlopen, alsook de cijfers.  

- Zeven disciplines met 41 paarden en een Belgische delegatie van 89 personen wordt 
afgevaardigd naar Tryon.  

- Via Equifans werd een WEG-reporter geselecteerd om het Belgisch team te volgen. Er 
is geen Belgisch huis ter plaatse, maar initiatieven van clubs worden in de kijker 

gezet.  

 
8) VLP en opleiding           21h10 

a) Brevettenwerking 
Voor de herorganisatie van de brevetten is reeds een werkgroep bij elkaar geroepen, maar 

deze brevetten lopen, waardoor de effectieve hervorming van de brevetten wordt uitgesteld. 
We hebben op dit moment andere prioriteiten, waarbij de kaderopleidingen nog zeer veel tijd 

en aandacht vragen. 

 
9) VLP en sportkampen         21h15 

a) Stand van zaken zomervakantie 2018 (bijlage) 
Lies geeft de cijfers weer van de inschrijvingen per sportkamp. Het aanbod van het hele 

paardenlandschap is echter zo groot, zodat ook de inschrijvingen wat moeizamer lopen dan 

andere jaren. In het communicatiebeleid moet de promotie van deze sportkampen ook zeker 
mee opgenomen worden. De sportkampen in De Cavalerie te Heist-op-den-Berg worden dit 

jaar afgelast, maar zij wensen dit volgend jaar opnieuw een kans geven. 
De sportkampen moet dit jaar enorm geëvalueerd worden, want er zijn engagementen 
gemaakt en toch moet er veelvuldig afgelast worden, wat niet opportuun is. → AP Lies 

 
10) VLP-afvaardigingen         21h30 

a) KBRSF  

De nieuwe voorzitter Stephan Detry is reeds zeer actief geweest, voornamelijk met zijn 
stokpaardje ‘communicatie’. Het is dan ook zijn verdienste dat we meermaals met mooie 

resultaten in beeld zijn gekomen.  
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Spijtig genoeg ook eenmaal met slechter nieuws, bij het overlijden van het eventingpaard 
Axel Z van VLP-talent Chloé Raty, maar dit werd correct weergegeven door onder andere het 

VTM-nieuws.  
Ook de resultaten zijn er, met knappe resultaten in de Nations Cups te Sopot en Rotterdam. 

Een belangrijk werkpunt blijft de IT. Momenteel werd er even de stekker uitgetrokken, maar 
hier moet dringend een planning in komen. 

 

b) VSF 
Er zijn drie grote werkpunten : 

- Nieuw organogram wegens vertrek van de directeur; 
- Afvaardiging naar organisaties toe wordt bekeken of dit opportuun is; 

- Aan de CAO die van toepassing is op paritair comité 329 wordt extra aandacht 

besteed voor de sport, waar deze CAO weinig voor biedt 
 

c) PPV – BCP 
- Op het Dagelijks Bestuur van PPV vzw werd een ontwerp voorgelegd van de 

Gedelegeerde Verordening Animal Health Law, welke op 21.04.2021 van toepassing 
wordt. Deze Verordening wenst nog meer dan ooit de besmettelijke ziekten in kaart 

te brengen bij alle dieren, dus niet enkel paarden, maar ook honden, katten,... Er 

staan toch een aantal cruciale zaken in die voor de paardensport niet haalbaar zijn. 
Hiervoor werden nu alle mogelijke kanalen ingeschakeld om verder te lobbyen op 

Europees vlak. 
- Op dinsdag 26.06.2018 vindt de AV van BCP vzw plaats waar een nieuw bestuur 

verkozen wordt.  

 
11) Varia en rondvraag          21h45 

- Roger : onze ruiters presteren zo goed, het is toch straf dat de media dat niet oppikt; 
- Jean-Marie : alles loopt goed, ook de ponywerking toont een mooie stijging; 

- Jan : zou graag een heropleving hebben van ruiters in de lagere reeksen. Onze ruiters doen 

het wel goed. 
- Mathias : bij de geselecteerden van eventing jeugd zijn het allen VLP-ruiters, maar geen 

nieuwkomers, dus we moeten blijven detecteren met het Talentenplan zodat er opvolging is. 
- Walter : in volle voorbereiding naar het BK, goede kwaliteit dus het wordt spannend. 

- Frank : meer deelnemers dan in 2017 – de samenwerking tussen LRV en VLP is een goede 
zaak  

- Lies : graag de verslagen van de provinciale vergaderingen doorsturen naar inge@vlp.be  

(met uitzondering van persoonlijke zaken) 
- Glenn : het uitbetalen van prijzengeld loopt – binnen de 2 weken worden de ruiters uitbetaald 

 
12) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur    22h00 

Op de volgende Raad van Bestuur vragen we de discipline Eventing om zich even voor te stellen. 

De voorgestelde datum voor de volgende Raad van Bestuur is : ma 24/9 om 19u30 te 
Zaventem met onder andere voorbereiding nieuw seizoen.  → AP Inge 

Indien we uitwijken naar maandag 1/10 zal de discipline Dressuur voorgesteld worden.  

 
 

Verslag : Inge Vandael 

mailto:inge@vlp.be

